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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0792/2012 af Michael Heizmann, østrigsk statsborger, for det 
europæiske samarbejdsudvalg i Mayr Meinhof Packaging, om manglende høring 
af udvalget

1. Sammendrag

Andrageren, som er formand for det europæiske samarbejdsudvalg i Mayr Meinhof 
Packaging, som er et multinational kartonforarbejdningsselskab, kritiserer, at selskabet undlod 
at høre udvalget og afviste anmodningen om et møde for at drøfte afskedigelse af 
arbejdstagere og lukning af et af selskabets foretagender i Det Forenede Kongerige. Direktiv 
2009/38/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i 
fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre 
arbejdstagerne fastslår, at "der skal vedtages hensigtsmæssige bestemmelser med henblik på 
at sikre, at arbejdstagere i virksomheder, der omfatter bedrifter i flere medlemsstater 
(fællesskabsvirksomheder), eller koncerner, som omfatter virksomheder i flere medlemsstater 
(fællesskabskoncerner), informeres og høres på behørig vis, når afgørelser, som har betydning 
for de pågældende, træffes i en anden medlemsstat end den, hvor de er beskæftiget". 
Andrageren hævder, at selskabet har undladt at opfylde sine forpligtelser vedrørende 
information og høring, og efterlyser derfor handling fra Europa-Parlamentet for at sikre, at 
europæiske arbejdstageres rettigheder respekteres.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"I lyset af de i andragendet anførte oplysninger lader det til, at lukningen af Mayr Meinhof 
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Packagings virksomhed i Det Forenede Kongerige hænger sammen med en betydningsfuld 
kundes tilbagetrækning, som påvirker det østrigsk-baserede selskabs virksomheder i tre 
forskellige EU-lande. Desuden har den centrale administrations beslutning om at nedlægge 
virksomheden i Det Forenede Kongerige betydning for den europæiske arbejdsstyrke i kraft 
af dens mulige konsekvenser. 

Det ser derfor ud til, at sagen er relevant for grænseoverskridende information og høring, og 
henhører under det europæiske samarbejdsudvalg i Mayr Meinhof gruppens kompetence i 
henhold til artikel 1, stk. 4, og betragtning 16 i direktiv 2009/38/EF om indførelse af 
europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne, som er en 
omarbejdning af direktiv 94/45/EF1.

I henhold til artikel 1, stk. 2, i det omarbejdede direktiv skal det europæiske 
samarbejdsudvalg have "det formål at informere og høre arbejdstagerne". Det europæiske 
samarbejdsudvalgs forpligtelser i forbindelse med information og høring er specificeret i 
artikel 2, stk. 1. i det omarbejdede direktiv. 

Østrig og Det Forenede Kongerige har gennemført det oprindelige direktiv 94/45/EF i deres 
retsorden og har for nylig skærpet deres lovgivning om europæiske samarbejdsudvalg for at 
gennemføre det omarbejdede direktiv 2009/38/EF, der omfatter definitionerne af 
"information" og "høring".  

Eftersom begge direktiver, så vidt det kan fastslås på baggrund af de oplysninger, 
Kommissionen har til rådighed, er blevet korrekt gennemført med hensyn til de ovennævnte 
punkter i den østrigske og britiske lovgivning, henhører håndhævelsen af de nationale 
foranstaltninger for at gennemføre EU-direktiver under de nationale myndigheders 
kompetence. 

Konklusion

Andrageren kan rådes til at indbringe en klage for de kompetente nationale myndigheder. 

Ifølge de foreliggende oplysninger2 har parterne dog valgt at bilægge tvisten ved indgåelse 
af en særlig aftale efter datoen for andragendet." 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF, af 6.5.2009, EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28, til 
omarbejdning af Rådets direktiv 94/45/EF af 22.9.1994, EFT L 254 af 30.9.1994, s. 64.
2 Se for eksempel http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx.


